חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
ענף המלונאות

הסכם קיבוצי כללי בענף המלונאות
תוכן הענינים
סע'
מראי מקום
הצדדים והמבוא
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

עמ'
(בהערה) 3
2

פרק ראשון :כללי
תוקף המבוא
ביטול הסכמים קודמים
עובדים חדשים
שינוי זכויות לעובדים ותיקים
עדיפות ההסכמים החדשים על הסכמים
וזכויות קודמים
5
5
פירושים ומונחים
סוג ההסכם והיקפו
7
תקופת ההסכם ,הכנסת שינויים
והארכתו
8

4
5
5
5

פרק שני :קבלת עובדים ותקופת ניסיון
 .9קבלת עובדים
 .10תקופת זמניות עד לעבודת קבע
 .11עבודה חלקית
 .12עובדים החל מהחודש ה 25 -לעבודתם,
היקף המשרה ,גמישות תפעולית ויתרות
חופשה שליליות (חופשה במינוס)
10
12
 .13קידום בעבודה
9
9
10

פרק שלישי :שבוע העבודה ושעות העבודה
 .14שבוע עבודה
12
 .15לעניין היום הפנוי
13
 .16שעות עבודה
13
 .17שעות נוספות
15
16
 .18הפסקות בעבודה
 .19מנוחה שבועית
17
פרק רביעי :שכר ותוספות
 .20שכר עבודה
 .21תוספות יוקר
 .22תוספת משפחה
 .23תוספת ותק
 .24תוספות מקצועיות

17
18
18
19
19

פרק חמישי :תנאים סוציאליים ותנאים
נלווים
 .25חישוב הזכויות הסוציאליות והתנאים
הנלווים
20

עמ'
סע'
20
 .26חופשת חגים
		
 .27תשלום נוסף בעד עבודה בשבתות
21
ובחגים
 .28עבודה בליל סדר פסח וביום הכיפורים 22
23
 .29חופשה שנתית
 .30דמי הבראה
24
 .31חופשת לידה
24א
 .32חופשה מסיבות משפחתיות
24א
 .33דמי מחלה
24א
 .34תאונות עבודה
24ד
 .35ביטוח פנסיוני
24ד
עמיתים ותיקים בקרנות הפנסיה
27
הותיקות
27
פיצויי פיטורים
28
השלמת פיצויי פיטורים
29
 .36ימי אבל
 .37שירות מילואים
29
 .38השתתפות בהוצאות נסיעה
29
 .39ניכוי "דמי חבר" להסתדרות
30
 .40ניכוי "דמי טיפול מקצועי-ארגוני"
להסתדרות
31
31
 .41בגדי עבודה
 .42בדיקות רפואיות כלליות
32
		
 .43השתתפות בהחזקת ילדי עובדות
32
במעונות
33
 .44קרן השתלמות
 .45המרכז לקידום מקצועי במלונאות  -קרן
השתלמות מקצועית
33
 .46קרן רווחה והדרכה ופרישה מוקדמת 34
 .47כלכלה  -ארוחות לעובדים
35
פרק שישי :פיטורים ופיצויים
 .48הפסקת עבודה ואזהרות לעובדים
מעל  24חודש
 .49פיטורים והתפטרות
 .50הודעה מוקדמת בפיטורים
 .51הודעה מוקדמת בהתפטרות

		
35
36
38
38

פרק שביעי :התחייבויות הדדיות
 .52תקנון עבודה

38
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ענף המלונאות
עמ'
סע'
38
 .53ועד עובדים וקרן פרט ותרבות
39
 .54נהלים בנוגע לעבודה בישיבה
 .55ישוב חילוקי דעות ע"י ועדות פריטטיות
39
ובוררות
40
 .56ייעול בעבודה
40
 .57מיצוי תביעות ושקט תעשייתי
 .58בקשת היתרים והפחתת ההסדרה
40א
הממשלתית (רגולציה)
נספחים
נספח  - 1תקנון העבודה
נספח  - 2תוספת ותק ותוספת מקצועית 40ב
42
נספח  - 3הסכם עבודה אישי
נספח  - 4עבודה בישיבה ובעמידה  -בקשר
43
לסעיף  54להסכם
שולב בפרק 12.4.1

עמ'
45
46
48

סע'
נספח 5א  -מלונות באזור אילת
נספח 5ב  -מלונות באזור ים המלח
נספח  - 6תקנון למניעת הטרדה מינית
נספח  - 7מענקים ,תוספות שכר ,שכר
50
מינימום ענפי ,וקיזוז מקדמות
נספח 8א  -הסדרי הפרשות ופנסיה ישנים 52א
נספחים שחלקם כנראה לא הוגש לרישום:
נספחים 8ב8-ג (כנראה לפי  35.3.1להסכם -
55
פנסיה התחלתית לעובדים חדשים)
55
נספח 8ד  -עמיתי קרנות פנסיה ותיקות
נספח  - 9תקנות קרן דמי מחלה והשלמה
56
לדמי פגיעה בעבודה של מבטחים

הסכם קיבוצי כללי בענף המלונאות
1
נוסח משולב
בין הסתדרות העובדים הכללים החדשה ,הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות
(להלן "צד א' ")
				
ובין התאחדות המלונות בישראל
				

(להלן "צד ב' ")

הואיל :ובין הצדדים נחתמו הסכמים קיבוציים כללים לרבות ההסכמים הקיבוציים
הבאים:
2
מס' רישום
		
מועד
(להלן" :ההסכמים הקודמים")
;22.4.1994 ;1.12.1994 ;2.7.1990 ;2.4.1978 ;22.12.1974 ;10.9.1974
;1.2.2004 ;1.6.2003 ;25.2.2002 ;19.11.2000 ;14.3.1999 ;29.8.1996
.1.1.2007 ;20.2.2005
והואיל :והצדדים מעונינים לחתום על הסכם מעודכן אשר רובו מהווה "צילום מצב"
של ההסכמים הקודמים ,עדכונים ,תיקונים ,ניסוחים חדשים והתאמות
שהיו בתוקף עד לתאריך  23בדצמבר ( 2010להלן" :ההסכם המעודכן").
1
2

ראה מראי מקום ,בעמוד הבא.
הערת מערכת והפניה :כך במקור  -הופיעה כותרת למספרי ההסכמים ,אך בלי המספרים.
ראה פירוט לגבי הסכמים אלה (כולל מספרי רישום) ,והפניות להסכמים קודמים נוספים,
בהערת מראי המקום ,שבעמוד הבא.
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